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A Professzorok  Batthyány  Köre  Egyesület  (a  továbbiakban:  PBK)  elismerve  és  méltányolva  az  állampolgárok
személyes  adatai  védelméhez  fűződő  jogait,  valamint  tiszteletben  tartva  a  személyes  adatok  védelmét  szabályozó
jogszabályok,  különösen  az  Európai  Parlament  és  Tanács  (EU)  2016/679  rendelete  (továbbiakban:  GDPR)  és  az
információs  önrendelkezési  jogról  és  szabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  (továbbiakban:  Info  tv.)
rendelkezéseit,

az alábbi adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót adja ki.

1.§ Általános rendelkezések 

(1)  Az Adatvédelmi Szabályzat  (továbbiakban: AVSZ) hatálya kiterjed az Egyesület  mindazon eljárásaira,  amelyek
személyes adatok kezelésével járnak.

(2) Jelen AVSZ rögzíti a Professzorok Batthyány Köre Egyesület  mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési eljárások menetét, hatókörét, hozzáférési és törlési szabályait.

(3) Az AVSZ alkalmazásában »adatfeldolgozó« az a természetes vagy jogi személy vagy testület, amely az Adatkezelő
nevében személyes adatokat fizikailag tárol, másol, archivál, feldolgoz vagy rendelkezésre bocsát.

(4) Az AVSZ alkalmazásában »adatkezelés« a személyes adatok vagy azok állományainak automatizált vagy egyenkénti
módon bármilyen adatkezelési művelettel, így gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás
vagy törlés, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel,
összehangolás, összekapcsolás, mutatók vagy kulcsjelek elhelyezése útján történő részbeni vagy teljes változtatása vagy
megsemmisítése.

(5) Az »érintett hozzájárulása« az érintett személy akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amit aláírással vagy egyéb a megerősítést félreérthetetlenül kifejező egyéb cselekedet útján
(pl.  feliratkozás internetes  felületen vagy e-mail  útján, korábbi,  azóta vissza nem vont nyilatkozattétel  útján)  jelez,
kifejezve, hogy beleegyezik az őt érintő személyes adatok kezelésébe.

(6)  »Érintettek«  a  PBK tagjai,  tisztségviselői  és  az  egyesület  működését  szakmai  munkájukkal  segítő,  szerződött
személyek.

(7) »Személyes adat«-nak minősül az érintettre vonatkozó bármely információ amely alapján a természetes személy
azonosítható, pl. név, személyi szám, lakcím, egyéb azonosítók.

2. §  Adatkezelési alapelveink

(1) Az Adatkezelő elkötelezett a tagok és munkatársak személyes adatainak védelme és információs önrendelkezési
jogaik biztosítása mellett. Ennek jegyében adatkezelései során az alábbi alapelveket követi:

(a) a személyes adatok kezelése jogszerű, tisztességes, az érintett számára átlátható módon történik;

(b) személyes adatok gyűjtése csak egyértelmű, meghatározott és jogszerű célból történhet, s további kezelésük is csak
e cél érdekében valósul meg;

(c) a kezelt adatok szükségesek, megfelelőek és relevánsak, az eljárás követi az adattakarékosság elvét;

(d) a személyes adatok tárolása az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé;

(e) a személyes adatok pontosak és naprakészek;



(f) a személyes adatok kezelési módja biztosítja a megfelelő adatbiztonságot, az illetéktelen hozzáférés meggátlását,
kivéve a nyilvánosság számára az érintettek beleegyezésével hozzáférhetővé tett adatokat (pl. az Egyesület honlapjáról
elérhető tabló tartalmát, illetve tagjaink és az Egyesület nyilvános közlésre szánt dokumentumait);

(g) az Adatkezelő a fenti elvek betartása tekintetében elszámoltatható.

3. §  Az Adatkezelő

(1) Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett esetlegesen változó kockázatú és súlyosságú veszélyek figyelembe vételével megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a
jogszabályokkal összhangban történik.

(2) Az AVSZ érvényes verziója az Egyesület kommunikációs felületein, különösen a nyilvánosság számára is látható
honlapon, mindenki számára olvasható.

(3) Az Adatkezelő kapcsolati adatai:

Név: Professzorok Batthyány Köre Egyesület
Cím: H-1067 Budapest, Eötvös u 24 I.16.
honlap: www.bla.hu/professzorok
 
4. § Az adatkezelés jogalapja

(1) Az adatkezelés jogalapja az Egyesület tagjai által belépési nyilatkozatuk részeként adott felhatalmazás elérhetőségi
adataik  feljegyzésére,  valamint  a  PBK  tablón  megjelenő  információk  nyilvánosságra  hozatalára,  amihez  önként
szolgáltatták  a  rájuk  vonatkozó  adatokat.  Ez  a  jogalap  írásos  visszavonásig  vagy  az  Egyesületből  való  kilépésig
érvényes.

5. § A kezelt adatok köre

(1) A PBK-ba belépéskor megadandó adatokat egy belépési adatlap tartalmazza, amely minden tagtól ugyanazokat az
adatokat kéri.

(2) Ezt kiegészítően a PBK tag által aláírt belépési nyilatkozat alkotja az adatkezelés jogalapját.

(3) A nyilvánosság számára hozzáférhető módon egy fényképet és tömör foglakozási és helyilletőségi adatokat közöl a
PBK minden tagjáról az egyesületi tabló illetve taglista honlapon (elérhető a fő honlapról). Elhunyt tagjaink megfelelő
adatai elkülönítve láthatók.

(4) Kilépett tagjaink adatait erről a listáról 2 héten belül véglegesen töröljük.

(5) A PBK tagjai  pénzbeli  hozzájárulást fizetnek az Egyesület  céljainak megvalósítása és a működés érdekében. A
pénzforgalmi tranzakciókkal kapcsolatos adatkezelés tekintetében a megfelelő pénzintézet  adatvédelmi gyakorlata a
mérvadó.

(6) A belépési adatlapok, nyilatkozatok és az azt megelőző ajánlási eljárás dokumentumait ez Egyesület mindenkori
titkára  bizalmasan  kezeli,  ennek  tartalmához  az  Elnökség  és  az  érintett  megfelelő  kérés  alapján  juthat  hozzá.  A
megfelelő kérésnek tartalmaznia kell a betekintés konkrét célját és jogalapját.

(7) A PBK tagjairól és azok tagdíjfizetéseiről listát vezet, amit a könyvelési és szervezés segítési feladatokkal megbízott
Tamesz Bt kezel.  Ezen adatok összesítését az Elnökség időnként lekéri, az alapszabályban rögzített kötelezettségek
ellenőrzése céljából.

(8) A PBK tagjai kapcsolatukat a pbk-info levelezési listán keresztül tartják, amihez egy e-mail címet meg kell adniuk.
A címlista  bizalmas,  az  Egyesület  titkára  kezeli.  Rajta  kívül  csak  a  mindenkori  rendszer  szolgáltató  férhet  hozzá
technikailag a teljes listához.  A listatagságról és a lejelentkezés lehetőségéről rendszeresen – kéthavonta – információt
kapnak a listatagok. 



6. § Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

(1)  Az  érintett  bármikor  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kezdeményezheti  azok
aktualizálását, helyesbítését az AVSZ-ben jelzett elérhetőség valamelyikén vagy a PBK titkárnak írt személyes e-mail
útján.

(2) A PBK megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15.-22., illetve a 34. cikk szerinti minden
tájékoztatást átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és közérthető megfogalmazásban nyújtsa.

(3) Az érintett jogosult az adatkezelőtől megtudni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, s ha igen,
akkor jogosult hozzáférni ezen adatok tartalmához.
 
(4)  Az  érintett  jogosult  információt  kapni  az  alábbi  kérdésekről:  i)  az  adatkezelés  céljai;  ii)  a  személyes  adatok
kategóriái; iii) azon címzettek vagy címzettek kategóriái (pl. nyilvánosság) akikkel a személyes adatokat közölni fogják;
iv) az adatok tárolásának tervezett időtartama; v) a helyesbítés, betekintés, törlés, korlátozás vagy tiltakozás joga és
csatornái;  vi)  a  felügyeleti  hatósághoz  címzett  panasz  benyújtásának  joga;  vii)  az  adatforrások  megjelölése;  viii)
automatizált feldolgozás, pl. profilalkotás ténye; ix) az adatkezelés jelentősége és következménye az érintett számára.

(5) Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó adatok pontosítását, helyesbítését vagy kiegészítését.

(6) Az érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó adatok törlésére: i) a személyes adatokra már nincs szükség
abból a célból, amire gyűjtötték azokat; ii) az érintett visszavonja az adatkezelésre alapját képező hozzájárulását, ez a
PBK esetén a belépési nyilatkozat visszavonását vagyis az Egyesületből való kilépést jelenti; iii) a személyes adatokat
jogellenesen kezelték; iv) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabályban előírt
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  v) a személyes adatok gyűjtésének célja csak egyszeri alkalom volt, s ez a
jogalap már megszűnt.

(7)  Az adatok törlése nem hajtható végre,  ha az adatkezelés  szükséges:  i)  a  vélemény-nyilvánítási  szabadság és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) az adatkezelőre vonatkozó, a személyes adatok kezelését előíró uniós
vagy tagállami jogszabály szerinti  kötelezettség teljesítése,  illetve közérdekből  az adatkezelőre ruházott  közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; iii) a népegészségügy területét érintő vagy iv)
kutatási  vagy  statisztikai  célból,  közérdek  alapján  vagy  v)  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  illetve
védelméhez.

7. § Záró rendelkezések

(1) A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az EU 2016/679 rendelete GDPR és az Info tv. Rendelkezései 
az irányadóak.

(2) Jelen AVSZ az Egyesület honlapján, az első lapról közvetlenül elérhető módon, hozzáférhető a nyilvánosság 
számára.


